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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o dosiahnutí skutočnej územnej, sociálnej a hospodárskej súdržnosti v EÚ– nevyhnutná 
podmienka pre globálnu konkurencieschopnosť?
(2009/2233(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii 
a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (2007/C 306/01), a najmä na jej hlavu 
I a hlavu XVII,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Globálna Európa –
Svetová konkurencia – Príspevok k Stratégii rastu a zamestnanosti EÚ 
(KOM(2006)0567),

– so zreteľom na výročnú správu OECD z roku 2009,

– so zreteľom na príručku Úspešné partnerstvá fóra OECD LEED pre partnerstvo a riadenie 
na miestnej úrovni, 2006,

– so zreteľom na správu o globálnej konkurencieschopnosti v rokoch 2009 – 2010, Svetové 
ekonomické fórum, Ženeva, Švajčiarsko, 2009,

– so zreteľom na Program reformovanej politiky súdržnosti – územný prístup k plneniu 
výziev a očakávaní Európskej únie, nezávislú správu, ktorú na žiadosť komisárky 
pre regionálnu politiku Danuty Hübnerovej vypracoval Fabrizio Barca, apríl 2009,

– so zreteľom na politický dokument Rady európskych miest a regiónov o budúcnosti 
kohéznej politiky EÚ, Brusel, december 2009,

– so zreteľom na uznesenie Zhromaždenia európskych regiónov (AER) o regionálnej 
politike po roku 2013, ktorú prijalo valné zhromaždenie AER 8. novembra 2007 v Udine, 
Taliansko,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o výsledkoch rokovaní 
týkajúcich sa stratégií a programov kohéznej politiky na programové obdobie 2007 – 2013 
(KOM(2008)0301), 

– so zreteľom na rozhodnutie z 24. marca 2009 o uplatňovaní pravidiel týkajúcich 
sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 – 2013: výsledky rokovaní o národných 
stratégiách súdržnosti a operačných programoch (2008/2183(INI))1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2009 o osvedčených postupoch v oblasti 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0165.
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regionálnej politiky a prekážkach vo využívaní štrukturálnych fondov (2008/2061(INI))1,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2008 o riadení 
a partnerstve na národnej a regionálnej úrovni a o základe pre projekty v oblasti 
regionálnej politiky (2008/2064(INI))2,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj o zelenej knihe o územnej súdržnosti 
a [...] o budúcej reforme kohéznej politiky (A6-0083/2009)3;

– so zreteľom na štvrtú správu o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (KOM(2007)0273),

– so zreteľom na 20. výročnú správu Komisie o implementácii štrukturálnych fondov (2008) 
KOM(2009)0617),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Parlamentu, Rade Hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov s názvom Mobilizovanie súkromných a verejných investícií na 
zotavenie a dlhodobú štrukturálnu zmenu: rozvíjanie verejno-súkromných partnerstiev 
(KOM(2009)615),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2010),

A. keďže Európska únia môže byť globálne konkurencieschopná len vtedy, ak vnútorné 
politiky zlepšia jej schopnosť reagovať na globálne zmeny, a keďže v období recesie sa 
jasne prejaví, že menej rozvinuté regióny majú slabšiu schopnosť zotavenia,

B. keďže OECD vo svojej výročnej správe za rok 2009 uviedla odporúčania na dlhodobý 
rast, v ktorých zdôraznila význam daní, investícií do infraštruktúry, vzdelávania 
a pracovnej sily a na reguláciu výrobných trhov a ich príspevok k rastu,

C. keďže Svetové ekonomické fórum vo svojej správe o globálnej konkurencieschopnosti 
v roku 2009, tak ako v iných správach, upozornilo na rozhodujúcu úlohu infraštruktúry 
ako druhého z 12 pilierov, na základe ktorých sa posudzuje globálna 
konkurencieschopnosť, a uviedlo, že kvalita infraštruktúry je kľúčom na zmiernenie 
vplyvu vzdialenosti, prilákanie zahraničných investícií a zabezpečenie realizovateľnosti 
hospodárskeho rozvoja;

D. keďže na splnenie cieľov stratégie EÚ 2020 je potrebné akceptovať, že existujú rozdiely 
v úrovni rozvoja a jeho hranice, a keďže by sa mali stanoviť také ciele, ktoré budú 
zodpovedať skutočnej situácii a potrebám zisteným po konzultáciách so všetkými 
zúčastnenými aktérmi na rôznych úrovniach správy,

E. keďže Európska rada v marci 2010 uznala význam podporovania hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a najmä rozvoja infraštruktúry pri zabezpečovaní úspechu stratégie 
EÚ 2020, ak sa táto nová stratégia bude zaoberať odbúravaním prekážok hospodárskeho 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0156.
2 Prijaté texty, P6_TA(2008)0492.
3 Prijaté texty, P6_TA(2009)0163.
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rozvoja,

F. keďže okrem dôsledkov krízy bude v nasledujúcich rokoch nutné čeliť mnohým ďalším 
úlohám – prispôsobeniu sa globalizácii, demografickej zmene, zmene klímy a otázkam 
energetiky – a regióny budú hrať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní podmienok na 
obmedzenie dôsledkov na obyvateľov, a keďže ich treba posilniť na základe 
identifikovaných potrieb s využitím zásady partnerstva a vhodných nástrojov na ex-ante 
hodnotenia teritoriálneho vplyvu rôznych typov politiky,

G. keďže výsledok diskusií o stratégiách a programoch politiky súdržnosti na programové 
obdobie 2007 – 2013 dokazuje, že kvalita programov a účasť zainteresovaných strán sa 
zlepšila na všetkých úrovniach vlády, a účinnejšie tak prispela k dosiahnutiu lisabonských 
cieľov hospodárskej konkurencieschopnosti a zamestnanosti,

H. keďže reforma politiky súdržnosti musí túto politiku posilniť lepšou koreláciou, 
koordináciou a synergiou európskych politík bez toho, aby niektorú z politík podraďovala 
inej, a na základe potrieb Európskej únie a jej cieľov týkajúcich sa trvalo udržateľného 
rozvoja,

I. keďže existujú početné pracovné nástroje a analytické metódy navrhované na miestnej 
a regionálnej úrovni, ktoré napomáhajú pokrok v hospodárskom rozvoji a sociálnom 
začleňovaní, čo svedči o účasti a angažovanosti regionálnych a miestnych aktérov 
v súvislosti s politikou súdržnosti,

J. keďže hospodársku konkurencieschopnosť zaostávajúcich regiónov zlepšuje rozvoj 
všetkých typov infraštruktúry, ktorá umožňuje aj prístup k vzdelávaniu, výskumu 
a inováciám;

Politika súdržnosti ako nevyhnutná podmienka pre globálnu konkurencieschopnosť

1. víta pridanú hodnotu, ktorú prináša politika súdržnosti Európskej únie, a jej úlohu ako 
nástroja EÚ na zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónov, vykonávanie štrukturálnych 
reforiem a posilňovanie schopnosti regiónov prispôsobiť sa globálnej hospodárskej 
klíme;

2. zdôrazňuje kľúčovú úlohu verejného sektora, ktorú zohráva prostredníctvom 
vykonávania politiky súdržnosti pri obnovovaní dôvery a solidarity v čase recesie a po 
nej verejnými investíciami najmä do infraštruktúry a pri zabezpečovaní trvalo 
udržateľného rozvoja;

3. domnieva sa, že, ako je ustanovené v Lisabonskej zmluve, vyvážený hospodársky rozvoj 
EÚ znižuje rozdiely medzi regiónmi, pokiaľ ide o úroveň ich rozvoja, a pripravuje 
regióny na zvládnutie úloh globalizácie, demografickej zmeny a zmeny klímy 
zohľadňujúc ich špecifické slabostí;

4. konštatuje, že prostredníctvom synergií, ktoré vznikajú medzi politikami výskumu, 
vývoja a inovácií, môže politika súdržnosti poskytnúť prostriedok na splnenie cieľov 
stratégie EÚ 2020, a to podporou a využívaním špecifických miestnych potenciálov 
a zabezpečením sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti;
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Územná súdržnosť – odraz miestneho účinku politík EÚ

5. podporuje názory uvedené v zelenej knihe o územnej súdržnosti týkajúce sa hlavných 
faktorov územnej súdržnosti; konkrétne odkazuje na rešpektovanie regionálnej 
rôznorodosti a rozvoj regionálneho potenciálu a konkurencieschopnosti, pričom 
zdôrazňuje význam dostupnosti pomocou verejných služieb a vhodnej infraštruktúry, 
a žiada Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na vykonávanie cieľa územnej 
súdržnosti;

6. domnieva sa, že členské štáty musia podporovať územný prístup k stanovovaniu 
a vykonávaniu politiky súdržnosti; uznáva, že úloha regiónov sa v jednotlivých členských 
štátoch odlišuje v závislosti od ich politickej a administratívnej štruktúry; žiada, aby sa 
vyvíjalo úsilie na zlepšenie situácie, a to podporou zásady decentralizácie už počas 
súčasného programového obdobia, kedy regióny spravujú len 30,5 % celkového rozpočtu 
vyčleneného na politiku súdržnosti a zvyšok spravujú centrálne vlády;

7. víta výsledky iniciatív URBAN a LEADER a domnieva sa, že politika súdržnosti dokáže 
vytvoriť rámec vyváženého rozvoja vidieka a miest; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
a navrhla pracovné metodiky podporujúce vidiecko-mestské partnerstvá a podnecujú 
trvalo udržateľný rozvoj miest;

Maximalizácia účinku politiky súdržnosti na zvýšenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti

8. považuje partnerstvo za kľúčový princíp pri vymedzovaní obsahu politiky súdržnosti, 
s prístupom zdola nahor zlepšujúcim administratívne kapacity a kvalitu procesu 
programovania; domnieva sa, že všetky úrovne vlády musia pôsobiť súdržne, navzájom 
sa dopĺňať a byť produktívne pri zlepšovaní hospodárskej konkurencieschopnosti EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby uvažovala o možnosti zavedenia trojstranných dohôd medzi 
Komisiou, členským štátom a regiónom na zabezpečenie splnenia záväzkov 
vyplývajúcich z partnerstva;

9. zdôrazňuje potrebu zjednodušiť postupy na využívanie štrukturálnych fondov 
a kohézneho fondu, zabezpečiť ich pružnosť a znížiť administratívne zaťaženie príjemcov 
finančných prostriedkov, aby orgány mohli riešiť kľúčové otázky včas a s primeranými 
zdrojmi; domnieva sa, že verejno-súkromné partnerstvá môžu poskytnúť skutočnú 
podporu dopĺňaním úsilia na miestnej a regionálnej úrovni, a žiada Komisiu, aby 
predložila konkrétne návrhy na konsolidáciu verejno-súkromných partnerstiev v rámci 
politiky súdržnosti;

10. zdôrazňuje význam pokračovania v poskytovaní podpory projektov zameraných na 
zaostávajúce regióny, aby sa zachoval očakávaný prínos počas tohto programového 
obdobia v súlade s prvými odhadmi; domnieva sa, že stiahnutie tejto podpory by znížilo 
prínos prvých kladných výsledkov;

11. domnieva sa, že kľúčovým ukazovateľom pri rozhodovaní o tom, ktoré oblasti majú 
nárok na finančnú podporu EÚ, by mala byť úroveň HDP, a že zavedenie iných 
ukazovateľov možno pripustiť až po vykonaní štúdií o ich relevantnosti a o spôsobe zberu 
a spracovania týchto informácií;
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12. zdôrazňuje význam prideľovania finančnej podpory na základe špecifík regiónov; vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila vhodné finančné nástroje na poskytovanie pridanej hodnoty 
v krátkodobom a strednodobom časovom horizonte, pričom by zohľadnila aj dôsledky 
hospodárskej a finančnej krízy;

Politika súdržnosti ako kľúčová politika v období po roku 2013

13. zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu regionálneho rozvoja a územnej súdržnosti pri zvyšovaní 
hospodárskej konkurencieschopnosti EÚ a plnení cieľov stratégie EÚ 2020, pričom 
územný prístup je jedným z mnohých spôsobov dosahovania ekonomickej rovnováhy;

14. pripomína Komisii a členským štátom, že očakávania obyvateľov Európy vychádzajú 
z ich potrieb a predovšetkým z túžby po prístupe k primeranej infraštruktúre a ku 
kvalitným verejným službám, ktoré musia byť poskytované spravodlivo a za ceny, ktoré 
sú pre európskych občanov dostupné bez ohľadu na miesto kde žijú a pracujú;

15. zdôrazňuje, že hospodárska, sociálna a územná súdržnosť poskytuje možnosť využiť celý 
potenciál výskumu, vývoja a inovácií a zabezpečiť vyššiu životnú úroveň obyvateľov 
Európy a väčšiu dôveru voči EÚ; selektívne investície do výskumu, vývoja a inovácií 
musia zohľadniť kapacity a potenciály regiónov a miest a pomôcť rozvinúť toto odvetvie 
prostredníctvom programov rozvoja inštitúcií a budovania kapacít;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hlavnými dôvodmi, pre ktoré verejnosť podporuje proces európskej integrácie, sú zlepšenie 
kvality života vďaka vytváraniu bezpečných a kvalitných pracovných miest a zabezpečenie 
dostupnosti infraštruktúry všetkých druhov, či už dopravnej, sociálnej, vzdelávacej, alebo 
vzťahujúcej sa na výskum, vývoj a inováciu.

Politika súdržnosti dokáže svojimi osobitnými cieľmi a nástrojmi zabezpečiť súdržný rozvoj 
Európskej únie a uspokojiť tak hospodárske a sociálne potreby občanov. Súčasne sú členské 
štáty EÚ vrátane krajín východnej a juhovýchodnej Európy priamo konfrontované s 
dôsledkami globalizácie.

Spôsob, akým jednotlivé členské krajiny využívajú možnosti vyplývajúce z príslušnosti k 
jednotnému európskemu trhu, závisí od zrelosti a stupňa rozvoja, ktorými sa krajiny navzájom 
líšia. Z toho vyplýva, že každý členský štát je zodpovedný za stanovenie najúčinnejších 
opatrení, ktoré umožnia, aby jeho hospodárstvo fungovalo v rámci tohto globálneho systému.

Cieľom správy s názvom Dosiahnutie skutočnej územnej, sociálnej a hospodárskej 
súdržnosti v EÚ – nevyhnutná podmienka pre globálnu konkurencieschopnosť?” je 
podnietiť debatu medzi poslancami Európskeho parlamentu o vzájomnej závislosti a 
komplementárnom charaktere opatrení prijatých na európskej a národnej úrovni v snahe 
splniť ciele politiky EÚ vrátane zvýšenia globálnej hospodárskej konkurencieschopnosti.
Správa má za úlohu načrtnúť rámec vyzdvihujúci zjednocujúcu úlohu kohéznej politiky a jej 
prínos k zvyšovaniu globálnej konkurencieschopnosti EÚ.

Prístup spravodajcu

Globálny a Európsky kontext posunul regióny do popredia kvôli úlohám, ktorým čelia, či už 
v oblasti zmeny klímy, starnúcej populácie, sociálnej migrácie alebo energetiky, alebo kvôli 
problémom vyplývajúcim z hospodárskej a finančnej krízy, ktorej dôsledky sa prejavujú na 
miestnej úrovni.

Spravodajca zastáva názor, že kohézna politika je kľúčovou politikou EÚ, ktorá umožňuje 
regiónom čeliť týmto ťažkým úlohám čo najlepšie a pomáha pri zvyšovaní globálnej 
hospodárskej konkurencieschopnosti EÚ tak, že:

- zabezpečuje porovnateľnú životnú úroveň pre všetkých občanov EÚ; a
- podporuje rozvoj využitím miestnych a regionálnych špecifík, a tým vytvára pridanú 

hodnotu a hospodársku produktivitu.

Kohézna politika výraznou mierou prispela k naplneniu cieľov Lisabonskej stratégie, ale na 
upevnenie dosiahnutých výsledkov a ich očakávaného vplyvu  je podľa vášho spravodajcu 
potrebné pokračovať v investovaní do všetkých infraštruktúr, ako základ pre zvyšovanie 
hospodárskej konkurencieschopnosti.

Infraštruktúra – základná podmienka pre zvyšovanie globálnej konkurencieschopnosti
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Jedným z hlavných ukazovateľov určujúcim úroveň hospodárskej konkurencieschopnosti v 
medzinárodnom porovnaní je infraštruktúra. Eliminuje vplyv vzdialeností zaručuje mobilitu 
investícií a pracovnej sily.

Ciele stratégie EÚ 2020, vytváranie konkurencieschopného, prepojeného a ekologickejšieho 
hospodárstva, je možné dosiahnuť modernizovaním a prepojením infraštruktúry, 
podporovaním investičných plánov a rozvojových projektov, ktoré sú v súlade s osobitými 
danosťami každého regiónu. Použitím inovatívnych metód a nástrojov je tento prístup 
jednoduchšie uskutočniteľný.

Spravodajca zastáva názor, že je nevyhnutné dosiahnuť územnú súdržnosť, pretože až na 
územnej úrovni je možné vidieť splnenie toho, či:

- plánovanie procesu regionálneho rozvoja bolo v súlade s potrebami a špecifickým 
potenciálom konkrétnej oblasti;

- partneri zapojení do tohto procesu disponujú dostatočnými inštitucionálnymi 
kapacitami na zaistenie najlepšej možnej miery čerpania zo zdrojov EÚ;

- podpora poskytnutá EÚ má dlhodobý charakter, ktorý sa opiera o výsledky získané z 
realizácie projektov financovaných EÚ a či je zaručená udržateľnosť.

Rozdielnosti v úrovni decentralizácie a mnohovrstvové systémy verejnej správy vytvárajú 
situácie, ktoré sú najviditeľnejšie na miestnej a regionálnej úrovni, a zaručujú, že opatrenia 
financované z verejných zdrojov, na európskej alebo národnej úrovni, sa dopĺňajú, pričom 
skutočnou výzvou, ktorej treba čeliť na miestnej úrovni, je zabrániť vzájomne sa 
prekrývajúcemu financovaniu.

Je potreba zabezpečiť horizontálnu a vertikálnu koordináciu medzi rôznymi úrovňami vlády a 
medzi rôznymi oblasťami a druhmi intervencií. Zabezpečenie spoločných štandardov pri 
rozvoji dosiahnutom prostredníctvom hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti najmä v 
hraničných oblastiach si vyžaduje:

- kvalitné programovanie predpokladajúce zapojenie všetkých zainteresovaných strán 
zo všetkých úrovní a sektorov;

- využitie relevantných a jednotných štatistík a ukazovateľov v štádiu programovania 
ako aj implementácie;

- zavedenie špecificky odstupňovaného systému monitorovania, aby bolo možné 
sledovať a analyzovať celé spektrum ukazovateľov a účinkov;

- distribúciu výsledkov hodnotení do všetkých úrovní riadenia a územných sektorov 
činnosti.

Vzhľadom na skutočnosť, že štrukturálne fondy a kohézny fond sú hlavnými finančnými 
nástrojmi prispievajúcimi k dosiahnutiu rozvojových cieľov stanovených na regionálnej 
úrovni, je potrebné maximalizovať nimi generovanú pridanú hodnotu:

- posilnením snáh vyvíjaných miestnymi a regionálnymi orgánmi pri rozvoji 
administratívnych kapacít, pretože existuje potreba odborného a kvalitného 
plánovania. Členské štáty a Komisia musia zaručiť kvalitnú technickú podporu, 
a proces realizácie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti je potrebné 
posilňovať na miestnej a regionálnej úrovni;
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- zjednodušením postupov prideľovania prostriedkov zo štrukturálnych a kohéznych 
fondov;

- vytvorením potrebného rámca, aby verejno-súkromné partnerstvá predstavovali 
uskutočniteľnú a realistickú možnosť pre regióny.

Hoci sú verejno-súkromné partnerstvá považované za skutočnú alternatívu, v mnohých 
členských štátoch na regionálnej úrovni neexistuje žiadny dostatočne jasný právny rámec 
a know-how, ktoré by umožňovali takýto prístup. Napríklad EIB by mala úradom poskytovať 
nevyhnutnú technickú podporu, aby mohli vytvárať takéto partnerstvá.

Všetky tieto body je potrebné zohľadniť, aby regióny v nasledujúcom programovom období 
v spoločnom rámci cieľov stratégie EÚ 2020 regióny mohli prispievať k udržateľnému 
rozvoju a aby sa zabezpečilo dosiahnutie porovnateľnej životnej úrovne.

Po roku 2013 sa politika súdržnosti musí stať kľúčovou politikou, z dôvodu jej rozhodujúcej 
role pri znižovaní rozdielov v úrovni rozvoja medzi európskymi regiónmi. Je fakt, že 
vypuknutie hospodárskej a finančnej krízy by mohlo zapríčiniť určité zmeny, ale postupom 
času a za predpokladu flexibility bude možné uspokojiť veľmi rôznorodé potreby regiónov.
Toto je jeden dôvod, pre ktorý spravodajca považuje za nevyhnutnú trojstrannú 
dohodu/záväzok medzi Komisiou, členskými štátmi a regiónmi, ktorá jednoznačne definuje 
role, ktoré jednotlivý aktéri musia prebrať, aby bolo možné dosiahnuť stanovené ciele.

Podpora výskumu, vývoja a inovácií, rozvoj vzdelávania a kvalifikácií potrebných na 
zaručenie inkluzívneho pracovného trhu budú nasledované politickými opatreniami na 
regionálnej úrovni. Zaručenie spoločnej úrovne rozvoja a prístupu k základnej infraštruktúre a 
kvalitným službám zvyšuje schopnosť čeliť veľkým výzvam. Schopnosť reagovať na 
globalizáciu posilňuje globálnu hospodársku konkurencieschopnosť.

Využívanie európskych a národných finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na 
projekty súvisiace s výskumom, vývojom a inováciami, nie je rovnomerné, čiže 
administratívna kapacita na regionálnej úrovni musí byť posilnená, aby bolo možné nájsť 
nové riešenia na aktuálne problémy.

Spravodajca zastáva názor, že po dosiahnutí cieľa zabezpečiť porovnateľnú kvalitu života 
a umožniť prístup k infraštruktúre a kvalitným službám sa regióny môžu koncentrovať na 
opatrenia smerujúce k rozvoju miestneho ekonomického potenciálu, pričom podpora 
lokálneho výskumu, politika rozvoja a inovácií a primeraná regionálna infraštruktúra
predstavujú dôležitý krok.


